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Bevezető 
 
Azzal a céllal hirdettem meg ezt a kérdezz-felelek játékot, hogy támogatást 
nyújtsak Neked a cigiről leszokni vágyók magányos harcában.  
 
Mert talán ez a legnehezebb az egész leszokásban: egyedül, kevés 
tudással és információval nekiállni és küzdeni, küzdeni, küzdeni.  
 
Ez a próbálkozás, és a folytonos kudarc mindenkit két vállra fektet, és 
sokan ilyenkor végleg lemondanak a leszokásról. 
 
Tudtam, hogy sok kérdést kapok, de erre azért nem számítottam: több, mint 
300 kérdés érkezett be a megadott határidőig. 
 
Ebben az anyagban ezeket a kérdéseket válaszolom meg. Amiért nem 
találsz benne 300 kérdést, csak 96-ot, annak az az oka, hogy sokan tették 
fel ugyanazokat a kérdéseket, így értelemszerűen ezekből csak párat 
emeltem ki, azokat amik jól megragadták a kérdés lényegét. 
 
Igyekeztem a kérdéseket csoportosítani, hogy bár mindenki megkapja a 
választ, de mégse kelljen ismételnem magam. (Sok kérdést át kellett kicsit 
fogalmaznom, hogy tömör és rövid legyen.) 
 
Van egy-két kérdés, ami kimaradt, amik úgy érzem, hogy nem relevánsak 
az adott témához, vagy nem az én hatáskörömbe tartoznak (pl. az állam 
szerepvállalása a leszokásban) Úgy gondolom, hogy ez nem az én 
asztalom, így ilyen témájú kérdésre nem is tudok korrekt válasszal 
szolgálni. 
 
De abban biztos vagyok, hogy az anyagban lévő kérdések és válaszok 
hasznos munícióval látnak majd el, hiszen olyan kulcsfontosságú 
kérdéseket világítok meg a dohányzás természetével és a leszokással 
kapcsolatban, amit, ha Te is tudsz, sokkal nagyobb eséllyel vághatsz neki a 



 

 

leszokásnak.  
 
Egyetlen feltételre nem hívtam fel a játék meghirdetésekor a figyelmet: 
 
Ha valaki olyan dologra kérdez rá, amit a szemináriumi előadás anyaga, 
azaz az Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról program tartalmaz, 
nos azokat a kérdéseket a szigorú titoktartási kötelezettség miatt nem 
tudtam részletesen megválaszolni.  
 
Sokat dolgoztam ezen az anyagon, igyekeztem a lehető leghasznosabbá 
tenni számodra. Kérlek, tisztelj meg azzal, hogy nemcsak átfutod, hanem 
szóról szóra elolvasod. A más által feltett kérdésekből is rengeteget 
tanulhatsz. 
 
Még azokat a részeket is olvasd el figyelmesen, amik lehet, hogy 
közvetlenül téged nem érintenek. Minden kérdésre adott válaszomat úgy 
dolgoztam ki, hogy abból mindenki tudjon profitálni valamennyit. 
 
Most pedig helyezd magad kényelembe a képernyő előtt, tölts egy üdítőt 
vagy teát magadnak, és ha dohányzol a lakásban, akkor nyugodtan gyújts 
is rá! Hasznos 20-25 perc következik.  
 
Üdvözlettel, 
 
Gábor 
 
u.i. Nagyon kellett sietnem, hogy az ígért időpontban kiküldhessem ezt a 
tanulmányt. Úgyhogy kérlek nézd el nekem, ha találkozol egy-két 
helyesírási hibával. Köszönöm. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

I. Kérdések az elhatározással kapcsolatban 
(félelmek, kétségek) 
 
Az első csoportba azokat a kérdéseket tettem, amelyek a leszokástól, a 
nemdohányos léttől való félelemről, kétségekről szóltak. Jöjjenek tehát a 
kérdések. 
 
1. Félek leszokni a dohányzásról. A kérdésem az lenne, hogy hogyan 
lehet elhagyni az úgynevezett "barátomat", hogy ne szenvedjek?  
 
Teljesen természetes, hogy egy dohányos fél a leszokástól. Hogy miért?  
Azért mert egy dohányosnak a cigi egyfajta támasz.  
 
Annak idején, még dohányos koromban, ha valaki szóba hozta a leszokást, 
olyan ideges  lettem, hogy máris nyúltam a cigiért. Egyszerűen kivert a víz 
még a leszokás gondolatától is.  
 
Gyakran előfordul a pácienseim között is, hogy úgy beszélnek a 
cigarettáról, mint az egyetlen igaz barátjukról. Ezt az érzést csak azok 
ismerik, akik maguk is erősen dohányoznak vagy dohányoztak.  
 
De, fontos, hogy tudd, a cigi nem igazi barátod!  
 
Hanem egy báránybőrbe bújt farkas. Egy olyan ‘barát’,  aki szépen lassan 
tönkretesz Téged: felemészti az egészségedet, elveszi a pénzedet. És 
amikor a piszkos dolgokat kezded észrevenni több év, vagy több évtized 
dohányzás után, akkor már nem tudsz elszakadni tőle.  
 
Túl késő. Még az elszakadás gondolata is félelemmel tölt el. Pontosan ez a 
félelem az, ami miatt sokan halogatják a leszokást. 



 

 

 
De megnyugtatlak: ha megszüntetjük ezt az erős lelki kötődést, ezt a 
mentális függőséget, tényleg könnyű lesz leszoknod. Nekem elhiheted, 
mert én is pontosan ezt éltem át 10 évvel ezelőtt. 
 
2. Akkor is le tud valaki szokni a cigiről, ha „szeret” cigizni? 
 
Minden dohányos szeret dohányozni. Még akkor is, ha már utálja a cigit, és 
utálja saját magát is, amiért még mindig nem szokott le. A dohányzás egy 
szenvedélybetegség, ami kialakítja ezt a kettősséget. 
 
De biztos lehetsz benne, hogy igenis le lehet tenni a cigit könnyen, 
szenvedés nélkül.  
 
Erről számol minden Allen Carr szemináriumon leszokott páciensem. 
Résztvevőink többsége később már nem is érti, hogy miért nem jött el 
korábban.  
 
3. Mikor fogom elhinni, hogy képes vagyok cigi nélkül is élni, hogy le 
tudom tenni?  
 
4. Mikor állok készen a leszokásra? Honnan fogom tudni? 
 
Óriási tévhit, hogy egy dohányos akkor áll készen a leszokásra, ha látja 
magát nemdohányosként. Egy dohányos sose áll készen a leszokásra, de 
minél előbb leteszi a cigit, annál jobban jár. 
 
5. Miért nem hiszem el, hogy nekem is sikerülhet letenni a cigit? 
 
Mert ezt sugallja a média, a többi dohányos, és azok a dohányosok is, 
akiknek sikerült valahogy leszoknia. Beszélj egyszer egy Allen Carr 
szemináriumon leszokott dohányossal és azonnal hinni fogod, hogy Neked 
is sikerülhet. 
 



 

 

6. 30-40 évnyi függőség után is sikerülhet megvalósítani a teljes 
leszokást? 
 
7. Azt szeretném kérdezni, hogy 35 év dohányzás után is le lehet 
könnyen szokni ezzel a módszerrel? 
 
8. Lehetséges-e 50 évnyi dohányzást 1 nap alatt abbahagyni? 
 
Igen, 30-40, sőt 50 év dohányzás után is le lehet tenni könnyedén a cigit az 
Allen Carr programon. Erre számtalan példám van az elmúlt 4 évből, hiszen 
2010 óta, amióta Magyarországon elindult az Allen Carr program már több, 
mint 8000-en vettek részt a szemináriumon és nagyrészük több évtizede 
dohányzott már mikor eljött hozzánk. Tévhit tehát, hogy aki dohányos, az 
örökre az is marad!   
 
Ne feledd, a dohányzás egy függőség, aminek a kialakulásához elég 
EGYETLEN szál cigi.  
 
Ezért is mondom minden szeminárium végén jó tanácsként, hogy ne 
feledjétek: NINCS egy szál cigi. Hiszen a függőség újbóli kialakulásához 
ismét elég EGYSZER újra rágyújtani. 
 
Aki 5-10 éve dohányzik, az éppúgy függő, mint aki 20-30 éve dohányzik. 
Ugyanúgy 3 hét alatt ürül ki teljesen a nikotin a szervezetéből, tehát 
semmivel sem jobban függő az, aki 20 éve dohányzik, mint aki 10 éve. 
 
9. Egy évtizednyi dohányzás után mennyi idő alatt regenerálódik a 
szervezet? 

Bármilyen káros is a dohányzás, a szervezet nagyon gyorsan 
regenerálódik. 
 

Például egy közelmúltban befejeződött tudományos kutatás is 
bebizonyította, hogy aki 40 éves kora előtt leszokik a cigiről, az ugyanolyan 
hosszú életre számíthat, mint egy nemdohányzó.  

Pedig 40 éves korára a legtöbb dohányos már minimum 15-20 éve szívja. 



 

 

Még aki 50 éves korában szokik le, az is arra számíthat, hogy fele akkora 
valószínűséggel alakul ki egy komolyabb betegség, mintha tovább 
dohányzott volna. Sőt, még a 60-70 éves korban történt leszokás is 
képes évekkel meghosszabítani egy volt dohányos várható élettartamát. 

Például miután valaki leszokik a cigiről, kb. másfél év alatt annyira 
lecsökken egy lehetséges szívinfarktus kockázata, mint egy 
nemdohányzónak. 

Amikor leteszed a cigit, akkor szó szerint időt és éveket vásárolsz 
magadnak. Hiszen a leszokással ténylegesen meghosszabbítod az életed. 
Hidd, el megéri leszokni a dohányzásról akárhány éves is vagy!!! 
 
10. Hogyan tudom megerősíteni a gondolatot magamban, hogy le 
akarok szokni, azon felül, hogy azt mondom le akarok szokni? 
 
Nem kell megerősíteni a gondolatot, hanem meg kell hozni az elhatározást, 
hogy le akarok szokni, és utána segítséget kérni. Ki kell választani azt a 
leszokási módszert, amiben hiszel, bízol és el kell indulni. 
 
11. Miért érzem, hogy én képtelen vagyok leszokni a cigiről, nem 
tudok nélküle meglenni? 
 
12. Miért érzem azt, hogy nekem ez úgysem sikerül? Másban 
mindenben a pozitív gondolkodás híve vagyok. 
 
Mert a tévhitek, hiedelmek, illúziók rabja vagy. A dohányzás egy csapda, 
amibe aki beleesik utána nehezen tud kilépni belőle. Minden azzal az első 
szál cigivel kezdődött el... 
 
13. Tudom, hogy mennyire káros, mert 40 éve szívom, de nem tudom 
elképzelni az életemet nélküle, mit csináljak?? 
 
Te függő vagy. Pont úgy, mint egy kábítószer függő. Ő sem tudja elképzelni 
az életét a napi adagja nélkül. A cigi kettős függést alakít ki, egyrészt egy 



 

 

nikotin függést, másrészt egy mentális függést. Így csalja csapdába az 
áldozatait. 
 
14. Miért fél az ember a leszokástól? 
 
Mert az valami mást, változást jelent. Azt jelenti, hogy megváltozik az élete, 
és mégha ez a változás pozitív is, akkor is félünk a változásoktól, félünk az 
ismeretlentől. Azt már tudod, hogy milyen dohányzónak lenni, de arra talán 
már nem is emlékszel, hogy milyen nem dohányzóként élni.  
 
Pedig hidd el, hogy csodálatos érzés, kívánom, hogy Te is hamarosan 
megtapasztald! 
 
15.  Mit tegyek akkor, ha magamban sem bízom, hogy le tudom tenni a 
cigarettát? És bennem van a kétely, a különböző leszokási 
módszerekkel szemben is, mert mindenki a saját módszerét tartja a 
legjobbnak. Úgy érzem nincs kiút, pedig szeretném!!! 
 
De, van kiút. Nem kell hinned magadban, hogy le tudod tenni a cigit. Csak 
arra van szükség, hogy hozd meg az elhatározást, hogy le szeretnél szokni.  
Ez óriási különbség!  
 
A módszerek kapcsán pedig higgy abban, ami számodra a leghitelesebb, 
aminek legjobb a bizonytható sikeraránya, és amire pénz-visszafizetési 
garanciát vállalnak! 
 
16. Mit tegyek ha a körülöttem élő (munkatársak) emberek is 
dohányoznak, de Ők nem támogatnak a leszokásban, pedig én le 
akarok szokni? 
 
Neked nem kell az ő támogatásuk. Hidd el, hogy számtalan olyan ember 
szokott már le nálunk a cigiről, akit még a saját családja sem támogatott, 
sőt inkább visszahúzott. A dohányosok nem szeretik azt hallani, hogy valaki 
ki akar ugrani a „bandából“.  Hozd meg Te, önállóan az elhatározást és 
hajrá! Én várlak szeretettel, és segítek. 
 



 

 

Összefoglalva tehát pár szóban ezt a részt, úgy gondolom, hogy minden 
dohányos fél a leszokástól, és pont annyira fél attól is, hogy örökre 
dohányos marad. A legtöbb dohányos már évek óta azt hallja, hogy 
leszokni nehéz, leszokni lehetetlen, ne is próbáld meg, mert kínok kínját 
fogod átéli. 
 
Emiatt alakul ki a félelem a leszokástól, illetve a félelem másik lába, hogy a 
dohányzás a hosszú évek alatt egy olyan erős mentális függést alakít ki, 
amiből nagyon nehéz kitörni. 
 
Ráadásul a dohányos fokozatosan elveszíti az önbizalmát, folyamatos 
kudarcok érik, mert nem sikerül önerőből letenni a cigit, egyre mélyebbre 
kerül a csapdába. 
 
Sokszor mondják nekem az ügyfeleim még a szeminárium előtt is, hogy 
Gábor, most nem is tudom pontosan, hogy mitől félek jobban, attól, hogy 
sikerül leszoknom, vagy attól, hogy nem. 

 
II. A dohányzás és a leszokás természete 

 
Most jönnek azok a kérdések, amik a dohányzással, a dohányzás 
természetével, és a leszokással kapcsolatosak. 
 
17. Miért van az, hogy 3 napnál tovább nem bírom cigi nélkül? 58 éves 
vagyok. 
  
A dohányzás egy lelki (mentális) és egy nikotin függés. Két cigi elszívása 
között ürül a nikotin, és elvonási tüneteket okoz.  
 
3 nap alatt a nikotin már kiürül a szervezetből, de a mentális függés 
megmarad. Ennek semmi köze a korodhoz, ha akaraterővel próbálsz egy 
függést megtörni, akkor előbb-utóbb esélyes, hogy elbuksz, akár fiatalab 
vagy, akár idősebb. 
 



 

 

18. ...próbálok leszokni a cigiről, de ha pár órát nem tudok rágyújtani, 
akkor már nagyon hiányzik, feszült leszek... 
 
Ez a nikotin függés miatt van. Ahogy ürül a nikotin a szervezetedből, jönnek 
az elvonási tünetek. Ezért is van pl. az Allen Carr szemináriumon óránként 
cigiszünet, mert különben nem tudnál koncentrálni, és állandóan feszült 
lennél.  
 
19. Majdnem mindenhez van/volt akaraterőm, csak a leszokáshoz 
nem. Hol hibázok? 
 
Ott hibázol, hogy akaraterővel próbálsz legyőzni egy függőséget. Ahogy 
már mondtam, a dohányzás súlyos kábítószer függőség - NEM szokás -, 
amit akaraterővel nem, vagy csak keserves kínok árán lehet legyőzni.  
 
Tartalékold inkább az akaraterődet más dolgokra, ott, ahol nagyobb 
hasznád veszed (pl. tanulás, fogyókúra, sportolás stb stb...) 
 
20. Képes vagyok-e csupán gondolati síkon eldönteni, hogy ezentúl 
nemdohányzó vagyok? 
 
Igen, képes vagy, ha mindazt tudod, elfogadod és magadévá teszed, amit 
Allen Carr tanít, és én is a szemináriumon elmondok. A gondolataidat kell 
átformálni, de nem mindegy, hogy hogyan. 
 
21. Hogyan lehet megszabadulni a mentális függéstől? 
 
Nagyon sok kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet 
legyőzni a mentális függést.  
 
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen ezért olyan különleges az Allen Carr 
módszer, mert az egyetlen olyan leszoktató program, ami megszünteti a 
lelki, vagy pszichés függést. Hogy ezt hogyan érjük el?  
 
Erről sajnos többet nem mondhatok, minthogy egy 34 éve létező 



 

 

nemzetközi módszert használva építettük fel az Allen Carr programot, 
aminek része egy 1 napos pszichoterápia – legtöbb résztvevőnk már itt 
leszokik- és 2 fél napos megerősítő előadás.  
 
22. A kérdésem az, hogy a cigarettázás valójában 
lelki/pszichés/mentális vagy fizikai/biológiai (nikotintól való) függés? 
 
23. Mi a nehezebb és a hosszabb időt igénylő a leszokásnál: A 
fizikai(nikotin), vagy a mentális függőség leküzdése? 
 
A dohányzás kb. 97%-ban mentális, és kb. 3%-ban fizikai függés. 1 nap 
alatt le lehet győzni mind a kettőt.  
 
Egy cigaretta elszívása után a véredben keringő nikotin mennyisége fél óra 
alatt a felére, egy óra alatt a negyedére csökken. Igen, jól olvastad, 1 óra 
alatt már a negyedére! 3 hét alatt pedig teljesen kiürül a nikotin a 
szervezetedből. 
 
24. Hol az akaraterőm, hogy túllépjek a "megszokás" hatalma felett? :( 
 
A cigit nem a kézből, hanem a fejből kell végleg eltávolítani. Ha fejben 
rendben van minden, a megszokás hatalma huss, elillan... Ezt saját és 
másik többszáz dohányos példájából mondom. 
 
25. Hogyan lehet leszokni a cigarettáról szenvedés nélkül? 
 
26. Hogy lehet leszokni a dohányzásról, kínzó elvonási tünetek 
jelentkezése, és a "visszaesés" nélkül ? 
 
A mentális függés megszüntetésével. Kizárólag így.  
 
27. Mekkora akaraterő kell a leszokáshoz a szeminárium után? 
 



 

 

Nem kell akaraterő. Ha akaraterővel próbálsz leszokni, akkor mindig 
lemondásnak fogod megélni a leszokást. Mintha elvettek volna tőled 
valamit. 
 
28. Miért van a kisördög a fejemben, aki azt mondja gyújts rá? 
 
29. Hogyan állíthatnám át az agyamat? 
 
30. Agyban dől el, hogy leszokok a cigiről? 
 
Fejben dől el, hogy leszoksz-e a cigiről, de kicsit másképp, mint sokan 
gondolják.  
 
Tapasztalatom szerint a dohányosok félreértik ezt a „fejben dől el“ 
kifejezést. Azt hiszik, hogy még több akaraterőt kell gyűjteniük, hogy fejben 
össze kell gyűjteni annyi akaraterőt, hogy "lemondjak mindarról a jóról, amit 
a dohányzás okoz nekem". 
 
De ez tévedés. A dohányzás egy kábítószer függőség. Fejben, a 
dohányzásról alkotott képedet kell helyretenni.  
 
Ez történik többek között az Allen Carr szemináriumon. Eloszlatjuk 
mindazokat a tévhiteket, amik a dohányosok fejében élnek a dohányzással 
kapcsolatban. 
 
31. Ha tudom,hogy ártalmas is, drága is, korlátoz is, miért nem tudok 
leszokni róla? 
 
32. Miért nem tudok leszokni róla, pedig már nem is akarok 
dohányozni. 
 
33. Tudom, hogy nem kéne dohányoznom, miért olyan nehéz ezt a 
fejemben tudatosítanom? 
 
34. Már rosszul vagyok a cigitől, miért nem tudom mégis abbahagyni? 



 

 

 
A dohányzás egy szenvedélybetegség, pont olyan, mint a játékszenvedély, 
vagy a kábítószerfüggőség, tehát komoly tudatalatt rögzült függőség.  
 
Kérlek ne okold magad, ha nem sikerül akaraterővel leszoknod, ez nem a 
Te hibád! Jól tudom min mész keresztül, én is ugyanezt éreztem, amikor 
önerőből próbáltam letenni a cigit.  
 
35. Hogyan hihetem el azt, hogy ami nem megy saját, más területeken 
jól működő akaraterőmből és csodaszerekkel, /e-cigi, rágó, tapasz, 
stb./ azt megoldja egy néhány órás tréning? 
 
Ne hidd el! Gyere el, és teszteld le. Mit veszíthetsz? 100% pénz-
visszafizetési garanciát vállalok.  
 
36. Miėrt nem tudom leküzdeni a nikotin éhséget? 
 
Engedd meg, hogy erre a kérdésre én is egy kérdéssel válaszoljak.  
 
Gondolkoztál már azon, hogy vajon hogy lehet, hogy 8 órát alszol éjszaka, 
és akkor nincs nikotin éhséged? Hidd el, nem azt nem tudod legyőzni, 
hanem a mentális függést... 
 
37. Miért van, hogy szeretnék leszokni, és mégis egyre erősebb cigiket 
szívok? 
 
Egyre több nikotinra van szülséged, hogy az alapállapotot fenntartsd. Allen 
Carr a leszokás elötti időszakban már láncdohányossá vált, napi 5 doboz 
cigit szívott. Kérlek, Te ne várd ezt meg, hanem tedd le mielőbb a cigit. 
 
38. Szégyen, bűntudat, vágy a nem dohányzás után, és mégis egyre 
több cigarettát szívok? Mintha fordítva működnék, ez mitől van? 
 



 

 

Már a leszokás gondolatára bepánikolsz, ezért nyúlsz gyakrabban a 
cigihez. Vigyázz, mert ez egy ördögi kör! Minél idegesebb vagy, annál 
többet szívsz, hogy megnyugodj, de végül még idegeseb leszel. 
 
Ha még nem állsz készen, hogy elgyere egy szemináriumra, akkor is 
kérlek, hívd fel Bence kollégámat a 06-80-624-426-os ingyenes számon, és 
beszélgess vele egy kicsit. Aggódom érted... 
 
39. Le tudok-e akaratom ellenére szokni a dohányzásról? 
 
Az Allen Carr módszerrel igen.  
 
Több példa is volt rá, hogy valaki úgy jött el egy szemináriumra, hogy 
fogalma sem volt, hova érkezik. DE én mégis azt mondom, hogy hozd meg 
az elhatározást, hogy le szeretnéd tenni a cigit, erre úgy gondolom jó sok 
okot tudsz Te is találni, nem kell, hogy én mondjak. 
 
40. Szeretek cigizni és nem akarom abbahagyni, de tudom, hogy nem 
jó nekem, mégis mit tegyek? 
 
Gyere el egy Allen Carr szemináriumra és megmutatom neked, hogy Te 
nem is szeretsz cigizni.  
 
41. Miért van az, hogy az eszem akarja, hogy leszokjak, de mégis  
mindig rá kell gyújtani az "utolsó" cigire? 
 
A sokadik utolsó cigire, ugye?  
 
Ez egy mentális kötélhúzás. Az eszed tudja, de a függés erősebb. Harcol 
egymással a tudatos és a tudatalatti éned... 
 
 42. Hogyan kezdjem el, ha nekem a dohányzás élvezet?!  
 
Hidd el, Te is, mint annyi más dohányos, egy illúzió rabja vagy. Egy 
rózsaszín szemüvegen át nézed azt, amit a dohányzás láttatni kíván Veled. 



 

 

Hogy mi ezzel a gond? Hogy amikor már tisztán fogsz látni lehet, hogy késő 
lesz... 
 
43. Miért erősebb a mentális függőségem az akaraterőmnél? 
 
Nem erősebb, hanem két külön dologról beszélünk. A mentális függés, ami 
a tudatalattiban rögzül, nem oldható fel akaraterővel. Erről már írtam 
korábban is, hogy a szokások azok, amik akaraterővel legyőzhetőek, de a 
függőségek nem. 
 
44. Miért híznak meg azok akik leszoknak a dohányzásról? 
 
Nem mindenki hízik el, de aki akaraterővel, vagy akaraterőn alapuló 
módszerrel teszi, az többnyire valóban elhízik.  
 
Ennek oka, hogy kompenzál. Úgy érzi a dohányos, hogy valamiről le kellett 
mondania, ezért cserébe jár is neki valami. Ez nagyon veszélyes, mert az 
elhízás komoly rizikófaktor, mondhatni a volt dohányos ismét benne van a 
gödörben. 
 
Ezért (is) nagyon fontos a helyes módszer megválasztása, amikor eldöntöd, 
hogy leteszed a cigit. Ne próbálkozz önerőből, és ne válassz akaraterőt 
használó módszert. 
 
Azért azt engedd meg, hogy itt eloszlassak egy tévhitet. A nemdohányzók 
nem kövérebbek a dohányzóknál. A cigi nem tart karcsún, sőt.  
 
Sok dohányos a cigi mellett nem sportol, hiszen így is alig kap levegőt, ha 3 
lépcsőt meg kell másznia. 
 
Több ügyfelem beszámolt róla, hogy amikor letették a cigit, az 
katalizátorként működött az egész életükre. Egészségesebben kezdtek el 
étkezni, többet sportoltak, így még a plusz kilóktól is könnyen 
megszabadultak. 
 



 

 

45. Hogyan tudom magamnak "megmagyarázni " hogy a dohányzás 
egy halálos szenvedély? 
 
Mit kell ezen magyarázni?  
 
Nézz bele bármelyik statisztikába! A tüdőrákosok 90%-a dohányos. 
Jelenleg évenként kb. 30 ezer ember haláláért felelős a dohányzás csak 
Magyarországon. A dohányosok várható átlagos élettartama kb. 8 
esztendôvel rövidebb a nemdohányzókénál. Mire számítasz? Hogy majd 
pont veled nem fog megtörténni? 
 
Őszinte leszek hozzád. Annyi minden van az életben, amit nem 
befolyásolhatsz, ami ellen nem tehetsz. DE ez pont nem egy olyan dolog. Itt 
igenis Te döntesz! Vállalod a dohányzással járó szükségtelen 
egészségügyi kockázatokat, vagy lépsz egy nagyot és leteszed a cigit? 
Hm?? 
 
46. Miért nem tudom letenni cigarettát magamtól? Akaratgyenge 
vagyok? 
 
Nem-nem, ezt felejtsd el! Te nem vagy gyenge. De ezt a függést nagyon 
nehéz akaraterővel legyőzni. Abban minden szakértő egyetért, hogy 
önerőből csak a dohányosok 3-5%-nak sikerül letennie a cigit. 
 
47. Ha valaki ideges, feszült, miért a cigarettára gondol legelőször? 
 
Tisztázzuk! Én hiába vagyok feszült, vagy ideges nem gondolok a cigire, 
mint megoldásra. Mint ahogy a többi nemdohányzó sem.  
 
Persze, értem a kérdésedet, arra gondolsz, hogy a dohányos miért nyúl 
rögtön a cigihez, ha stresszes? Mert ez van belékódolva. Az az illúzió van 
előtte, hogy a cigi oldja a stresszt. Mert ő így érzi.  
 
Hidd el, ez változik. Még emlékszem rá, hogy én is ezt éreztem dohányos 
koromban, de most már, ha feszült vagyok és esetleg valahogy eszembe 



 

 

jut a cigi, akkor csakis olyan összefüggésben, hogy hú, de jó, hogy legalább 
ezen már túl vagyok... 
 
48. Miért jó nekem, hogy dohányzom? 
 
Nem jó. Csak azt hiszed. Ezek azok a tévképzetek, illúziók, amiket az Allen 
Carr szemináriumon szépen sorban kipukkasztunk. 
 
49. Miért van az az érzés, hogy dohányzás közben megvagyunk 
győződve róla, hogy bármikor le tudnánk tenni a cigit, viszont amikor 
tényleg elfogy a cigink, teljesen pánikba esünk mindaddig amíg nem 
jutunk újabb adaghoz? 
  
Ha elfogy a cigi, akkor egy stresszhelyzet keletkezik, amit a dohányos 
azonnal cigivel próbál csillapítani.  
 
50. Elég akaraterőt ad-e az a tény, hogy az életem a tét?  
 
A tét valóban az életed, és ez elég nagy tét, de sajnos még így sem 
működik.  
 
NEM, sajnos akaraterővel nem lehet végleg leszokni, csak ideig-óráig. 
Vannak rákos betegek, akik még a kórházban is dohányoznak. A 
kábítószer függőség nagyon komoly dolog, hiába nagy a tét, akaraterővel 
akkor sem tudod legyőzni. 
 
51. Sajnos nincs akaraterőm mit tegyek? Segítség!! 
 
Segítek. Gyere el egy szemináriumra. Nem hiszem, hogy nincs akaraterőd, 
de azt tudom, hogy nem jóra használod, ha leszokni próbálsz vele. 
  
52. Miért olyan nehéz leszokni a dohányzásról? 
 
Nem nehéz, ha a jó módszerrel próbálkozol. Ha viszont önerőből, akkor 
valóban nehéz, keserves és bizonytalan kimenetelű. 



 

 

 
53. Amikor a kisfiammal állapotos voltam, 10 hónapos koráig 
szopizott, nem gyújtottam rá egyetlen szál cigire sem. Miért volt, hogy 
mindenfajta tapasz, rágó segítsége nélkül leszoktam a cigiről akkor? 
 
Az anyaság egy másik tudatállapot. Amikor valaki más életéért vagyok 
felelős, valaki más egészsége rajtam múlik, akkor ez elég motiváció tud 
lenni a leszokáshoz mindenféle más segédeszköz nélkül is (mondjuk 
tapaszt, rágót én soha nem ajánlanék, mert szerintem pénzkidobás).  
 
A gond ott kezdődik, hogy ez a leszokás NEM végleges. Amint megszűnik 
a kiváltó ok, azonnal visszaszokik a dohányos. Sajnos a mentális függés 
nem szűnt meg, csak erre az időre más került előtérbe. 
 
54. Valóban akaraterő nélkül tudok leszokni a cigiről nálatok, tehát a 
szeminárium megszünteti az erős mentális kötődésemet is a 
dohányzáshoz??? 
 
Igen, az Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról program azért 
egyedülálló, mert megszünteti a mentális függést és ezáltal véglegesen le 
lehet tenni a cigit. Kételkedsz? Gyere el, és próbáld ki. 
 
55. Nekem a reggeli kávéhoz hiányzik a cigi. Nap közben nem érzem 
annyira a cigi hiányát. Kérdés: hogyan tudnám a kávéhoz az első cigit 
elhagyni? 
 
Pont úgy, mint az összes többit. Ez a kávé+cigi dolog is csak egy illúzió, 
egy lufi, amit a szemináriumon kipukkasztunk. 
 
56. Miért nehéz meghozni a döntést?  
 
A dohányzással kapcsolatban rögzült tévhitek miatt. Amiatt, hogy úgy 
érzed, a cigi oldja a stresszt, segíti az emésztést, nélküle a reggeli kávé 
sem az igazi. Segít, ha unatkozol, jobbá teszi a bulit. 
 



 

 

Ezek azok a  tévhitek, amik gúzsba kötnek. 
 
57. A szabadságom idejére tegyem inkább a kezdőnapot, vagy csak 
egy egyszerű dolgos hétköznapra javasolnád? Melyik lehet 
könnyebb? 
 
Lehet bármelyik. Ami fontos, hogy ne kösd semmi extra jeles naphoz a 
leszokásod első napját. Ne legyen a szülinapod, ne várj az újévre. Hozd 
meg minél előbb az elhatározást, készülj fel, szilárdítsd meg az 
elhatározásod és utána keresd meg azt a módszert, amiben hiszel, amiben 
bízol. 
 
58. Egy cigi elszívása után, mért kívánjuk a még többet?   
    
Minden azzal a bizonyos egy szál cigivel kezdődött... és újra elindult a 
nikotin függés. Ahogy már írtam, amint elnyomod az első cigit, elkezd ürülni 
a vérből a nikotin és jönnek az elvonási tünetek. 
 
59. Milyen hasznos tanácsot tudnál adni ha önerőből szeretnék 
leszokni a dohányzásról?  
 
NE TEDD! Ez a leghasznosabb tanács, amit adni tudok. Az akaraterő 
zsákutca. Rádásul még ha úgy is tűnik, hogy ingyenes, a végén sokkal 
többe kerül. A Te, a barátaid és a családod lelki nyugalmába. Minden egyes 
kudarc után egyre nehezebb újra a rajtvonalhoz állni... 
 
Még emlékszem rá, hogy amikor én próbáltam önerőből leszokni, a 
családom egy idő után már könyörgött, hogy gyújtsak rá, mert így 
elviselhetetlen vagyok. Kínlódtam, szenvedtem, aztán végül feladtam és 
rágyújtottam újra. 
 
60. Hogyan tudnék mégis segíteni a lányomnak, aki még nem akar 
leszokni a cigiről? Sok a stressz az életében, mert egyetemista. 
 



 

 

61. Mit lehet tenni azzal aki nem akarja abbahagyni a cigit, sőt már 2 
dobozzal szív, és 43 éves? 
 
Sajnos segíteni csak annak lehet, aki hagyja magát. Ha egy ismerősöm kéri 
a segítségemet, én mindig azt mondom neki először, hogy töltse le az 
ingyenes segítő anyagokat, kérje a 3 hetes leszokásra felkészítő 
tanfolyamot. Küldd át neki ezt a linket: www.allencarr.hu 
 
Összefoglalva tehát a dohányzás természetével kapcsolatos részt: 
 
A dohányzás NEM szokás, hanem függőség! 97%-ban mentális függés, és 
csak kb. 3%-ban nikotin függés. A függőségek megváltoztatásához nem 
elég a tudatos elme, az akaraterő, mert a függőségek gyökere a 
tudatalattiban van. 
 
Az akaraterő egy kimerülő, tehát véges energia forrás, amit szokások meg-
változtatásához lehet használni, de függőségek megtörésére nem érdemes, 
mert nem működik. 
 
Az első cigi elszívásával elindul a függőség, majd idővel a cigihez már 
téves képzetek, érzések, illúziók is társulnak a dohányos fejében. Ezeket 
kell kitisztítani, rendberakni, ezt jelenti a „fejben dől el“ kifejezés. 
 

III. Leszokás után, elvonási tünetek, nemdohányzó napok 
Nagyon sok kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy mi történik/történhet 
a leszokás után. Ezekre jönnek a válaszolok a következő pár oldalon. 

62. Hogyan kerülhetem el a visszaszokást? 
 
Ha a mentális függés megszűnik, ha már nem lemondásként éled meg a 
leszokást, ha nem úgy érzed, hogy a cigi minden gondod megoldója, akkor 
nem fogsz soha többet visszaszokni. Egyszerűen nem lesz rá szükséged, 
eszedbe sem jut majd. 



 

 

De amíg úgy érzed, hogy a cigi a legjobb barátod, amíg nem tudsz 
elképzelni egy kávét cigi nélkül, addig Te még függő vagy. 
63. Mi van, ha a házastárs/élettárs továbbra is ott bagózik mellettem? 
64. Mi lesz majd, ha dohányos baráti társaságba megy valaki a 
szeminárium után? 
65. Lehet-e sikeres a leszokás, ha a környezetemben (szűkebb, 
tágabb) szinte mindenki dohányzik? 
Igen, lehet sikeres, erre jó sok példát tudnék mondani az elmúlt 8 évből. 
Ettől nem kell félni, ha a mentális függőséget megszüntetve szoktál le. 
Inkább zavarni fog a cigizés, de nem fogsz vágyni rá, hiszen Te már örülsz, 
hogy megszabadultál.  

Ők fognak rád irigykedni sőt, többször tapasztaljuk, hogy később a 
dohányos pár másik tagja, vagy a baráti társaságból többen is eljönnek 
hozzánk és leteszik a cigit. 

66. Mit fogok csinálni abban az időben, amit eddig cigarettázással 
töltöttem?  
 
Ugyanúgy megiszod a kávéd, beszélgetsz a barátaiddal, várod a buszt, 
átgondolod a napodat. Ehhez nem kell cigi.  
Sőt, a legtöbb leszokott dohányos arról számol be, hogy rengeteg 
szabadideje lett, amit hasznosan eltölthet. Nem kell már többet a cigihez 
igazítania a napját, nem kell télen, fagyoskodva az utcán álldogálnia, a 
vacsoraasztaltól felállnia, tehát sokkal szabadabban, kötöttségtől mentesen 
élheti az életét. Rád is ez vár, ha elhatározod magad és leteszed a cigit. 

67. Mit fogok csinálni a kezemmel a leszokás után? A megszokott 
mozdulat nem fog hiányozni?  
 
Nem fog hiányozni. Talán egy-két napig furcsa lesz, mint minden változás, 
de hiányozni nem fog.  

Ha eszedbe is jut esetleg egy önkéntelen mozdulat során, akkor is csak 
arra gondolsz majd, hogy hú, de jó, hogy én már nemdohányzó vagyok. 



 

 

Mondok egy példát: Új lakásba költözöl. Egy sokkal tágasabb, szebb 
lakásba. Este munka után hazaindulsz és önkéntelenül- a szokás hatalma- 
a régi fele indulsz el. Majd rádöbbensz, hogy hoppá, hiszen én már nem is 
itt lakom. És megkönnyebbülsz, hiszen egy olyan lakásod van, amit sokkal 
jobban szeretsz, mint az előzőt. Na, ugyanígy van ez a leszokással is. Ha 
leszoktál egy sokkal jobb életed van, és egy sokkal jobb élet vár rád. Lehet, 
hogy pár napig még a mozdulat benne lesz a kezedben, de, ha erről 
eszedbe is jut a cigi, csak örülni fogsz neki, hogy végre Te már 
nemdohányzó vagy. 
68. Hogy fogok elmenni reggel wc-re, ha nem cigizem, hisz eddig az 
segítette az emésztésem? 
 
Na, ez is egy olyan tévhit, amit a dohányos agy azért hoz létre, hogy 
fenntartsa a függőséget.  

Szerinted a nemdohányzóknak más az emésztése? Nekik megy cigi nélkül 
is, csak Neked nem? Kérlek, gondolkozz el ezen. 

69. Mi történik majd, ha valamilyen stresszes helyzetben találom 
magam miután már leszoktam? 
70. Mivel stresszes életet élek, mekkora a kockázata, hogy vissza 
fogok szokni a cigarettázásra? 
Attól függ. Ha akaraterővel szoktál le, akkor esélyes, hogy újra rágyújtasz, 
hiszen nem szűnt meg a mentális függésed a cigitől.  

Ha az Allen Carr módszerrel szoktál le, akkor egy stresszhelyzet kapcsán 
csak az fog eszedbe jutni, hogy hú, de jó, hogy legalább a cigivel már nem 
kell foglalkoznom... 
71. Néha azért majd el lehet szívni 1-2 szálat a szeminárium után?  
Nem fogod akarni! Nem lesz rá szükséged. A szeminárium után Te már 
nemdohányzó leszel. 

72. Leszokás után elkerülhető az elhízás? 
 
Igen, elkerülhető, ha nem lemondásként éled meg a leszokást, és nem 
akarsz valamit pótolni. Ha viszont akaraterőből szoksz le, akkor biztos, 



 

 

hogy pár nap után az önuralmad végére érsz, és ha nem is gyújtasz rá, 
akkor evéssel pótolod majd a hiányt. 
 
73. Hogyan tudom elterelni a gondolaimat a rágyújtásról, ha olyan 
élethelyzetbe kerülök amikor régebben reflexszerűen rágyújtottam? 
 
Nem lesz rá szükség, hogy eltereld. Csak mosolyogsz majd egyet, és 
megkönnyebülten felsóhajtasz, hogy hú, de jó, hogy megszabadultam ettől 
a nyűgös dologtól. Egy picit ahhoz hasonló, mint amikor egy pillanatra azt 
hiszed, hogy hétfő reggel van, de kiderül, hogy még csak vasárnap és ez 
örömmel tölt el. 
 
74. Hogyan tudom áthidalni azokat az élethelyzeteket, pillanatokat, 
melyekben ma még természetes automatizmussal gyújtok rá egy 
cigire? 
 
75. Mit tehetek, hogy leszokjak a beidegződött mozdulatokról és a napi 
életvitelbe rendszeres időközönként beiktatott rituálészerű 
programokról, melyek csak a dohányzásról szólnak? 
 
Ezt csak a dohányosok érzik ekkora problémának, de valójában nem az. 
Amint elengeded a cigit igazán és végleg, ezek a kis szokásaid, rituáléid 
fognak a legkevésbé hiányozni. Erről bővebben az Allen Carr 
szemináriumon beszélhetünk. 
 
76. Ki garantálja, hogy a későbbiekben sem fogok visszaszokni a 
dohányzásra, amennyiben olyan élethelyzetbe kerülök, hogy csak ezt 
érzem a jó megoldásnak? 
 
Ezt senki nem garantálja. Ez a Te döntésed. Amit én tudok garantálni, 
hogyha az Allen Carr szemináriumon szoksz le, akkor nem fogod soha 
többé jó megoldásnak találni a cigit. 
 



 

 

77. Mit lehet tenni azzal a kínzó és véget nem érő érzéssel, ami a 
cigaretta letétele után kezdődik? 
 
Gondolom tapasztalatból beszélsz. Nagyon sajnálom, hogy Te így élted 
meg eddig a leszokást, mert nem kellene ilyennek lennie. Igenis le lehet 
szokni könnyen és szenvedés nélkül is. A megfelelő módszerrel.  
 
78. Mennyire lesz " fájdalmas" a leszokás? Lesznek elvonási tüneteim 
a leszokást követő napokban?  
 
Attól függ, hogy hogyan próbálkozol a leszokással. Az elvonási tünetek azt 
jelzik, hogy akaraterővel próbálkozol, tehát rossz úton jársz. 
 
79. Meddig tart a dohányzás abbahagyása után a köhögés és a 
váladék kiválasztódás? 
Ez mindenkinél más, de ami nagyjából hasonló, hogy a leszokást követő 1 
héten belül (kb. 3-4 nap múlva) megindul a váladék kitisztulása a tüdőből, a 
légzés könnyebbé válik.  

80. Ha 40 év dohányzás után egyik napról a másikra abbahagynám a 
dohányzást, az egészségileg milyen hatást váltana ki a szervezetben?  
81. 44 évnyi dohányzás után lehetséges-e, hogy a szervezetem esetleg 
rosszul tolerálja-e a leszokás?  
40-50 év dohányzás után is le lehet, és le is kell tenni a cigit. Biztos, hogy 
semmilyen kárt nem fog okozni a szervezetben, hiszen egy méregtől 
szabadulsz meg, ami semmilyen életfunkciót nem segít, nem táplál.  
 

Én is hallottam olyat, hogy bizonyos orvosok nem javasolják több évtizedes 
dohányzás után, idősebb embereknek a leszokást. Ennek az az oka, hogy 
az akaraterővel leszokás valóban nagyon megterhelné a szervezetüket, 
stresszt, feszültséget okozna és ez okozhat problémát. Illetve az orvosok 
sokszor ajánlanak gyógyszeres segítséget a leszokni vágyóknak, de 
ezeknek a gyógyszereknek olyan borzalmas mellékhatásaik vannak- pl. 



 

 

depresszió-, hogy egy idősebb szervezet már nehezen tolerálná (zárójelben 
jegyzem meg, hogy a gyógyszer bármilyen szervezetet megvisel…). 
 

Na, de ki mondta, hogy szenvedve, kínlódva kell leszokni? Hiszen van egy 
módszer, ami pont a könnyű, elvonási tünetek nélküli leszokást biztosítja. 

És jó, ha tudod, hogy bármikor teszed is le a cigit, az évekkel 
meghosszabbítja az életed! 
 
Összefoglalva tehát a fent elhangzottakat, nem kell félned az elvonási 
tünetektől, a visszaszokástól, az elhízástól,  a stresszes helyzetektől, ha 
úgy szoksz le, hogy megszünteted a mentális függést. 
 
Ugyanígy nem lesz probléma az sem, hogy még „benne van a mozdulat a 
kezedben“, hiszen azzal, hogy nemdohányzó lettél mindig örömmel fogsz 
szembesülni, nem búslakodva. 
 
Nem lesz az sem probléma, hogy Neked már rituáléid vannak a 
dohányzással kapcsolatban, hidd el ugyanolyan élvezetes lesz cigi nélkül 
egy beszélgetés, egy vacsora - sőt, így még az ízeket is érezni fogod -, 
vagy akár egy munkahelyi 10 perces szünet. 
 
Egyik leszokott dohányos ügyfelem mondta nekem amikor beszélgettünk 
pár napja, hogy ő továbbra is tartja a munkahelyén a napi 3 szor 10 perces 
szünetet, hiszen neki is jár a napsütés..:-) Nem kell ahhoz rágyújtani, hogy 
kicsit kifújhasd magad... 
 
Ne feledd, érdemes, és kell is, akár 40-50 év dohányzás után is leszokni, 
mert a szervezet hihetetlen gyorsan regenerálódik, és akár éveket, 
évtizedeket nyerhetsz. 
 
IV. Kérdések az Allen Carr módszerrel, szemináriummal, 
programmal kapcsolatban 



 

 

82. Mennyire eredményes az A.C. módszer? Az emberek hány 
százalékának sikerül letenni a cigit? 
Az Allen Carr szemináriumon résztvevők 90%-ának sikerül letennie a cigit a 
pénz-visszafizetési garancia visszamérése alapján.  

A siker egyértelműen abban rejlik, hogy nincs még egy olyan módszer, ami 
tényleg a gondolataidra hat. Más leszoktató módszerek sikeraránya nem éri 
el még a 20%-ot sem, az önerőből leszokás pedig 100-ból maximum 5 
embernek sikerül. 

83. Hogy néz ki pontosan az Allen Carr program? Ez most akkor egy 
program, vagy egy szeminárium? 
84. Több előadáson kell résztvenni a teljes leszokáshoz, vagy 

elegendő egy nap? 

Az Allen Carr program része egy egynapos és 2 db fél napos előadás. A 
legtöbb dohányosnak már az első előadás után sikerül leszoknia, de ha 
mégsem így történne, vagy ha csak bizonytalannak érzik magukat, akkor 
két megerősítő előadáson is részt vehetnek.  

Az előadás része egy fél órás hipnoterápia is, ami NEM összekeverendő a 
hipnózissal. Mi nem hipnotizálunk senkit, hanem terapeutánk az aznap 
átvett információkat segít a tudatalattiban is rögzíteni egy relaxált 
állapotban. 

85. Ti miben vagytok mások, mint a többi leszoktató program?  
 
Az Allen Carr program az egyetlen leszoktató módszer, ami a mentális/lelki 
függőséget szünteti meg, ezáltal nemcsak a kezedből, hanem a fejedből is 
eltávolítja a cigit. És ez a lényeg, így lehet végleges az eredmény.  
 
Ráadásul 100% pénz-visszafizetési garanciát is csak az Allen Carr program 
vállal a Te sikeredre. Így biztosan tudhatod, hogy nekünk is az az érdekünk, 
hogy mindenképp letedd a cigit. 
 
86. Miért könnyebb letenni a cigarettát ezzel a módszerrel? 
Mivel azt változtatjuk meg, amit gondolsz a cigiről, ezért nem fogod fájlalni 
az elvesztését, nem lesz hiányérzeted, tehát nem lesznek elvonási tünetek, 



 

 

szenvedés. Könnyen fogod letenni a cigit. 
 
87. Hogyan működik a garancia? Kell-e bizonyítani, ha rágyújt az 
ember? 

Az Allen Carr program 3 hónapos. Ez alatt kell részt venned egy 1 napos 
előadáson, és ha nem sikerül letenned a cigit, akkor két db fél napos 
előadáson (a megerősítő előadások többnyire hétvégén vannak).  

Ha a program elvégzése után sem sikerült leszoknod, akkor e-mailen, vagy 
telefonon jelzed felénk, és mi visszautaljuk neked a befizetett összeget 
teljes egészében. Nem kérünk bizonyítékot, mi hiszünk neked.  

88. Miért nem híznak el az A.C. módszer segítségével leszokott 
emberkék? („Biztos nem hízok el?”) 

Ha a mentális függés megszűnik, ha megérted, hogy miért NEM lemondás 
letenni a cigit, akkor nem lesz szükséged pótszerekre, így pl. nassolásra 
sem. Sőt, több leszokott dohányosunk kezdett sportolni a leszokást 
követően és még fogyott is. 

pl. Szorcsik Viki színésznő is azért választott minket, mert pont az elhízást 
szerette volna nagyon elkerülni. Ő maga mesélte, hogy a szemináriumot 
követően mennyivel több energiája lett, és hogy utána kezdett el 
rendszeresen sportolni is. 

89. Valami „agymosás”, vagy varázslat történik a szemináriumon? 
Milyen újdonság hangzik el a dohányzás kapcsán, amit egy X éve 
cigarettázó nem tud? 
90. Mi a titka annak, hogy Te egyetlen nap alatt eléred az emberek 
többségénél, hogy letegyék a cigit? 
 
Nem történik agymosás és varázslat sem. Sokmindent tudsz Te is a 
dohányzásról, a többi dohányos is, mégis sokan nem látják a teljes képet.  
 
Segítek abban, hogy olyannak lásd a dohányzást, amilyen az valójában, és 
ne olyannak, amilyennek láttatni akarja magát. Többet erről most nem 
mondhatok, de Téged is várlak egy szemináriumon, és ott minden kiderül.  
 



 

 

91. Igaz az, hogy a szemináriumon alkalmaztok egy hipnózist, ami a 
leszoktatás legfontosabb mozzanata? 
 
92. Ha a hipnózis a lényeg, miért kell előtte előadást tartani? 
 
93. Mi történik a szemináriumon a hipnózis alatt?  
 
94. Azt kérdezném mi történik akkor, ha engem nem lehet hipnotizálni, 
és ezért nem sikerül leszoknom a szemináriumon? 
 
A szeminárium végén valóban van egy fél órás hipnoterápia, ami NEM 
összekeverendő a hipnózissal.  
 
Ez ahhoz szükséges, hogy a tudatalattidban is megszüntessük a cigihez 
való kötődést. Így biztos lehetsz benne, hogy mind a tudatos gondolataidat, 
mind a tudatalatti beidegződéseket megváltoztatjuk. 
 
Tehát ez nem hipnózis, nem történik tudatmódosítás. Mindössze egy 
relaxált állapotban leszel, én pedig újra elmondom a legfontosabb 
információkat, amik a nap folyamán elhangzottak. Tehát, ha Te nem vagy 
hipnotizálható, az nem baj, mert itt nem is erről van szó.  
 
95. Vállalsz rá garanciát, hogy leszokjak a dohányzásról? Sajnos 
nagyon szkeptikus vagyok. 
 
Semmi gond, megértelek. Igen, 100% pénz-visszafizetési garanciát 
vállalunk a Te sikeredre. Hogy miért merjük ezt bevállalni? Ahogy korábban 
már mondtam a sikerarány 90%, ezért tudjuk ezt a Magyarországon 
egyedülálló garanciát vállalni. 
 
96. Mi garancia arra, hogy ez igazi garancia, és tényleg visszaadják a 
pénzemet? 
 
Maga az Allen Carr módszer 34 éve létezik a világon. Az anyacégünk 
Angliában van, és a franchise rendszer tagja még további 60 ország.  



 

 

 
Minden országra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha bármelyik ország 
megszegi ezeket, akkor elveszítheti a jogot, hogy velük dolgozhasson. A 
londoni központ rendszeresen végez próbavásárlásokat, ellenőrzi a 
franchise tagokat. 
 
De emellett az is fontos, hogy a 2010-ben alakult magyarországi cég is egy 
bejegyzett, működő cég. Bármikor utána tudsz nézni, megtalálod a 
cégnyilvántartásban. Illetve én magam, Szász Gábor az arcomat, nevemet 
adtam ehhez a leszoktató módszerhez, gyakran nyilatkozom Tv-ben, 
rádióban, sajtóban, így semmiképp nem kockáztatnám a jó híremet azzal, 
hogy egy jogos garanciális igényt nem elégítek ki. 
 
Tehát nem kockáztatsz semmit, ha nem sikerül leszoknod, akkor 
visszakapod a befizetett összeget. De milyen jó is lenne inkább leszokni, 
igaz? Hát akkor hajrá, csapj bele és gyere el egy szeminárumra. 
 
Összefoglalva tehát amit tudnod kell az Allen Carr programról: 
 

� Ez az egyetlen módszer, amivel egy nap alatt le lehet szokni. 

� Az elvonási tüneteket lecsökkenti annyira, hogy vagy tudomást sem 
szerzel róluk, vagy teljesen könnyedén elbánsz velük.  

� Emiatt nincs szükség pótcselekvésre úgy mint nassolás vagy evés, 
tehát nem szedsz fel plusz kilókat. 

� Ez az egyetlen módszer, amely a mentális függőséget (“de én 
szeretek dohányozni” érzést) is kezeli és megszünteti, ezért nincs is 
szükség akaraterőre. 

� A módszer teljesen természetes: nincs szükség tablettákra, 
tapaszokra, rágóra, gépekre, tűkre… , így a terápiának mellékhatása 
sincs. 



 

 

Összességében a módszer legnagyobb előnye, hogy könnyedén, 
szenvedés és sóvárgás nélkül fogod abbahagyni a dohányzást – 
örökre. 

 
*** 

Ezennel a kérdezz-felelek tanulmány végére értünk. Remélem, hogy sok 
hasznos információval lettél gazdagabb, amik segítségedre lesznek, hogy 
hamarosan Te is boldog nemdohányzó legyél. 

*** 

Üdvözlettel,  
Szász Gábor 


